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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Ε.Β.Ε.Π.: Η Τουριστική Ανάπτυξη του Πειραιά έχει «αιχμές της τρίαινας» την 

Ακτοπλοΐα, την Κρουαζιέρα και το Yachting 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση "ΟΜΗΡΟΣ 

AWARDS"  

 Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον Ειδικό 

Γραμματέα ΣΔΟΕ, κ. Σ. Θωμαδάκη - Απόφαση Δ.Σ. Συλλόγου Εκτελωνιστών – 

Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς - Αθηνών 

 Με ένα κλικ η ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

 Αλλαγές στα Capital Controls από 1η Φεβρουαρίου 

 Στεφάνι στη μνήμη του πειραιώτη ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκου, 

κατέθεσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

 Μείωση δασμών που επιβάλλονται στην εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών 

προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 

 Εγκύκλιος: Ο αγοραστής θα αποδίδει τον ΦΠΑ για κινητά, tablet και κονσόλες 

 Συνέδριο στον ΟΛΠ, με θέμα: «Ασφάλεια και Προστασία στα Ευρωπαϊκά 

Λιμάνια/ Ευρωπαϊκά Έργα ΟΛΠ 

 Ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία για τις εξαγωγές των ελληνικών ΜμΕ και το 

ευρύτερο πλαίσιο εξωστρέφειας 

 Μελέτη Εθνικής Τράπεζας "Ελληνική επιχειρηματικότητα: Πορεία και 

προοπτικές" 
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Ε.Β.Ε.Π.: Η Τουριστική Ανάπτυξη του Πειραιά έχει «αιχμές της τρίαινας» την 

Ακτοπλοΐα, την Κρουαζιέρα και το Yachting 

Η διαχρονική παρουσία της ελληνόκτητης Ακτοπλοίας, η γενικότερη 

δυναμική του κλάδου της Κρουαζιέρας που αναπτύσσεται διαρκώς σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η ενίσχυση του yachting στην Ελλάδα με 

επαγγελματικά σκάφη, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης στη 

συνάντηση, που πραγματοποίησαν στην Επιχειρηματική Λέσχη του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, οι κ.κ. Β. Κορκίδης, Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., 

Κ. Αχλαδίτης, Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Ν. Μαυρίκος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης 

Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, Κ. 

Κορωνάκης, Α. Κανελλάτου, Γ. Πολέμη, Ι. Πολυχρονόπουλος, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, κ. Θεόδωρος Κόντες με 

τον κ. Α. Καλούδη και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Μ. 

Σακέλλης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση "ΟΜΗΡΟΣ AWARDS" 

«Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την 

τιμή, που μου κάνετε, απόψε, να είμαι μεταξύ των ανθρώπων, που επιλέξατε να βραβευθούν. 

Αναμφίβολα, η απόφαση, να βραβεύονται κάθε χρόνο επιφανείς Πειραιώτες, την οποία έλαβε 

για πρώτη φορά φέτος η Διοίκηση του «Ομήρου», αποτελεί μία εξαιρετική πρωτοβουλία. Γιατί, 

οφείλουμε πάντα να αποδίδουμε τα εύσημα και να αναγνωρίζουμε ηθικά το έργο ανθρώπων, 

που πασχίζουν  πολλές φορές  σιωπηλά και αδιαμαρτύρητα,  να υπερασπιστούν το ευρύτερο 

συμφέρον της τοπικής κοινωνίας…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον Ειδικό Γραμματέα 

ΣΔΟΕ, κ. Σ. Θωμαδάκη - Απόφαση Δ.Σ. Συλλόγου Εκτελωνιστών – Τελωνειακών 

Αντιπροσώπων Πειραιώς - Αθηνών 

Με αφορμή τον εντοπισμό και την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος 

διακίνησης λαθραίων προϊόντων παρεμπορίου από την Κίνα, ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, εξέφρασε την ιδιαίτερη 

ικανοποίησή του και συνεχάρη τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος 

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Σταύρο Θωμαδάκη και τους 14 ελεγκτές του ΣΔΟΕ, οι 

οποίοι μέσα στην περίοδο των εορτών διενήργησαν τους σχετικούς ελέγχους. 

Περισσότερα… 

 

Για το ίδιο θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτελωνιστών – Τελωνειακών 

Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 29/01/2018, 

αποφάσισε: «1.Την προάσπιση του κύρους του επάγγέλματός μας, 2. Ο κλάδος μας, 100 

χρόνια τώρα, βρίσκεται στην υπηρεσία του δημοσιονομικού συμφέροντος και του υγιούς 

εμπορίου, 3. Καταδικάζουμε κάθε τέτοιου είδους ενέργεια, που προξενεί ζημία στην οικονομία 

της χώρας, 4. Διαφωνούμε με τη στοχοποίηση του Κλάδου μας, όταν για την εφαρμογή του 
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συγκεκριμένου καθεστώτος (42) έχουν συμμετοχή και πρόσωπα άλλων κλάδων του δημοσίου  

και του ιδιωτικού τομέα». 

Επιστροφή 

 

Με ένα κλικ η ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

Μέσα στο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 

(ΙΚΕ), καθώς αναμένεται η έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής 

απόφασης, και θα διασυνδεθεί με το ΤΑΧΙS. Παράλληλα, σταδιακά 

θα αφορά σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στη 

διαλειτουργικότητα, με απώτερο στόχο να ηλεκτρονικοποιηθεί πλήρως το σύστημα και να 

αφορά όλο τον κύκλο ζωής μίας επιχείρησης. Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου 

και προστασίας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, σε συνάντηση που είχε με 

δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στους προτεραιότητες του έργου του για το προσεχές 

διάστημα. 

Επιστροφή 

 

Αλλαγές στα Capital Controls από 1η Φεβρουαρίου 

Σε περαιτέρω χαλάρωση των capital controls προχωρεί η Επιτροπή 

Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, αυξάνοντας τα όρια αποστολής 

εμβασμάτων στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η 

σχετική απόφαση, το συνολικό μηνιαίο ποσό που μπορεί να 

διακινείται στο εξωτερικό μέσω των 10 ιδρυμάτων πληρωμών, που 

έχουν αδειοδοτηθεί στη χώρα μας, αυξάνεται στα 38.950.000 ευρώ από 36.000.000 ευρώ που 

είναι σήμερα. Το νέο όριο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου του 2018 και αφορά 

το καθαρό ποσό, αφού, δηλαδή, από το ποσό που διακινείται μέσω εξερχόμενων εμβασμάτων 

αφαιρεθεί το ποσό που εισέρχεται στη χώρα μέσω εμβασμάτων από το εξωτερικό.  

Επιστροφή 

 

Στεφάνι στη μνήμη του πειραιώτη ήρωα των Ιμίων, Παναγιώτη Βλαχάκου, κατέθεσε ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς και 

Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ και παρουσία του Δημάρχου, κ. Γιάννη 

Μώραλη, ο Δήμος Πειραιά τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στη 

μνήμη του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου Π.Ν., που 

«έπεσε» στο καθήκον κατά την κρίση των Ιμίων, την 31η 

Ιανουαρίου 1996, μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και 

Έκτορα Γιαλοψό. Παρουσία των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Βουλής των Ελλήνων, 

κομμάτων, των αρχών και φορέων της πόλης, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, στον 

ανδριάντα του Παναγιώτη Βλαχάκου, στην πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή (πρώην πλατεία 

Τερψιθέας), ενώ στεφάνι κατέθεσε, μεταξύ άλλων φορέων της πόλης, ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης. 
Επιστροφή 

 

 

 



Μείωση δασμών που επιβάλλονται στην εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών 

προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 

Η κινεζική κυβέρνηση προέβη σε μείωση των δασμών που 

επιβάλλονται κατά την εισαγωγή 187 προϊόντων προέλευσης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ηπειρωτική Κίνα, από την 1η Δεκεμβρίου 

2017. Οι μειώσεις αυτές αναμένεται να δράσουν ευνοϊκά στην ούτως 

ή άλλως ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, ιδιαίτερα στα προϊόντα των 

εξαιρετικά δυναμικών δασμολογικών κλάσεων 3004 (φάρμακα), 8516 (ηλεκτρικοί 

θερμοσίφωνες) και 1902 (ζυμαρικά), αλλά και των επίσης σημαντικών δασμολογικών κλάσεων 

9619 (είδη προσωπικής υγιεινής γυναικών και βρεφών), 3304 (προϊόντα ομορφιάς), 9608 

(στυλό και μολύβια), 0804 (φρούτα), 2201 (νερά) και 0406 (τυριά). 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Εγκύκλιος: Ο αγοραστής θα αποδίδει τον ΦΠΑ για κινητά, tablet και κονσόλες 

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την απόδοση του ΦΠΑ από τον αγοραστή, 

αντί για τον πωλητή στις περιπτώσεις πωλήσεων κινητών τηλεφώνων, 

tablets και κονσολών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η διαδικασία αφορά 

στις επιχειρήσεις, που εμπορεύονται τις παραπάνω συσκευές και 

στοχεύει στο να καταπολεμήσει την κλοπή ΦΠΑ, που γίνεται μέσω της 

"εξαφάνισης" εμπόρου. Έτσι αντί να εισπράξει τον ΦΠΑ του προϊόντος ο πωλητής, τον 

αποδίδει απευθείας στο δημόσιο ο αγοραστής. 

ΠΟΛ.1150/29.9.2017 

Επιστροφή 

 

Συνέδριο στον ΟΛΠ, με θέμα: «Ασφάλεια και Προστασία στα Ευρωπαϊκά Λιμάνια/ 

Ευρωπαϊκά Έργα ΟΛΠ 

Η ασφάλεια και προστασία στα ευρωπαϊκά λιμάνια/ ευρωπαϊκά 

έργα ΟΛΠ αποτέλεσε το θέμα του συνεδρίου, που διοργανώθηκε 

από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

συγχρηματοδοτούμενου έργου Sauron (www.sauronproject.eu) και πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ο.Λ.Π. Τα θέματα της διάσκεψης 

ήταν: πολιτικές ασφαλείας στους ευρωπαϊκούς λιμένες, πολιτικές διαχείρισης ασφάλειας 

λιμένων και παρουσίαση των έργων της Ε.Ε. στο λιμάνι του Πειραιά. Λόγω του πολυλιμενικού 

χαρακτήρα της χώρας μας, ως παγκόσμιας ναυτικής δύναμης, οπωσδήποτε, το θέμα της 

ασφάλειας σε όλη τη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα, συνιστά μείζον ζήτημα. Το βασικό 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι πως, το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα ασφαλές λιμάνι, σε μία 

γειτονιά όμως, που φλέγεται, ιδιαίτερα από τα φαινόμενα της τρομοκρατίας. Το όραμα του 

SAURON είναι να παρέχει μια πλατφόρμα πολυδιάστατης "Κατανόησης της Κατάστασης", 

προκειμένου να βοηθήσει τους λιμενικούς φορείς να προβλέψουν και να αντεπεξέλθουν σε 

ενδεχόμενες απειλές  κυβερνοχώρου, φυσικές ή συνδυασμένες απειλές για τις εμπορευματικές 

και ναυτιλιακές τους δραστηριότητες για την ασφάλεια των εργαζομένων, των επισκεπτών, 

των επιβατών  και των πολιτών της περιοχής. Εκπρόσωποι των εταίρων του έργου 

συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο παρακολούθησε και το Ε.Β.Ε.Π., ενώ 

αναμένεται η δημοσίευση των παρουσιάσεων των ομιλητών στο επόμενο Newsletter μας. 

Επιστροφή 
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Ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία για τις εξαγωγές των ελληνικών ΜμΕ και το ευρύτερο 

πλαίσιο εξωστρέφειας 

Λίγες και μεγάλες είναι οι κατεξοχήν εξαγωγικές επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών το έτος 

2015 ανήκει σε 273 μεγάλες επιχειρήσεις, με 250 εργαζομένους και 

άνω, οι οποίες αποτελούν μόλις το 1,5% του συνόλου των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Οι μικρές επιχειρήσεις υστερούν σε πόρους, τόσο για τη 

διεκπεραίωση παραγγελιών, όσο και για καλύτερη δικτύωση με πελάτες που βρίσκονται εκτός 

συνόρων. Οι αποκλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις ανήλθαν το 2015 σε 17.732, έναντι 17.538 

το 2014, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,1%, με την αξία των εξαγωγών το 

2015 να υπολογίζεται σε 25,23 δις €. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Μελέτη Εθνικής Τράπεζας "Ελληνική επιχειρηματικότητα: Πορεία και προοπτικές" 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας 

δημοσίευσε Μελέτη, με θέμα την πορεία και τις προοπτικές 

της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Βασικό εύρημα της 

ανάλυσης είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, που επιβίωσαν 

της κρίσης έχουν ενδυναμωθεί διαρθρωτικά. Ειδικότερα, η 

μελέτη εστιάζει στην εκτίμηση του δυναμισμού, που θα επιδείξει ο ελληνικός επιχειρηματικός 

τομέας με τη σταδιακή επαναφορά της εγχώριας ζήτησης σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και 

στον εντοπισμό των κλάδων, που έχουν τα εχέγγυα να διεκδικήσουν μερίδια στις διεθνείς 

αγορές προϊόντων και κεφαλαίων. 
-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

-ΜΕΛΕΤΗ 

Επιστροφή 
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